
 

 

 

 

 

 

 

 میاشتې تفصیيل راپور : (جون) د

جلب جذب دکميسيون په هڅواودځايې  ارشاد،المي امارت د دعوت اس هم د ېکپه مياشت  (جون)د  كال م(2019د تېرو مياشتو په څېر د روان )

ده فاسدرژيم مهامتو اووسائلو رسه چې دموجو مختلف النوع وسلو، له کسان  (977) ېمجاهدينوپه مرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو ک

 مجاهدينو هلداسالمي امارت  او را بیلوډاګي رژيم څخه اوګ دغه فاسد لهدحقايقوپه درک کولو رسه بوخت وو؛ دندو په  ېارګانونوک بيالبيلواړوندپه 

 ترتيب شوی دی : ېچې د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک ،رسه يوځای شول

امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

 زابل

ءاللهعطا صالح 1    کالشینکوف۱ 21/6/2019 پولیس  شملزو 

    8/6/2019 خاد نری کلی ارغنداب عبداملجید عبدالقیوم 2

    12/6/2019 پولیس ټکټو ارغنداب حبیب الله احمدګل 3

    // پولیس امن مرکز عبداملتین ګل بدین  4

    //  جلدک شهرصفا نعمت الله محمد الله 5

مدعبداملح محمد رمضان 6     //   میزانه 

    13/6/2019 پولیس دی غوانانو ارغنداب محمد نعیم اسدالله 7

    // پولیس میزانه شملزی سعدالله شیراين 8

 کندهار

       ارغسان فدامحمد ګل محمد  9

       // رسدارد تاج محمد 10

       معروف خالقداد محیب الله 11

       تخته پول عبیدالله قدرت الله 12

       معروف طاوس مطیع الله 13

       ارغسان رازمحمد صدام 14

       معروف خداینور عبدالهادی 15

       بولدک شهاب الدین شمس الله 16

       ارغسان عبداملنان حکمت الله 17

       // عبداملنان قدرت الله 18

       // عبدالقیوم عبدالکریم 19



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

       پنجوایی غوث الدین خیرالله 20

       مرکز عبدالرازق بهادر 21

 فراه

     پولیس  ګلستان عبدالخالق نظرمحمد 22

 هرات

زین  عزیز احمد 23

 العدابدین

کشک 

 کهنه

     پولیس 

زین  رساج الدین 24

 العادبدین

     پولیس  //

     پولیس  // عبدالعزیز محمد نعیم 25

     پولیس  // عبدالعزیز امیرمحمد 26

     پولیس  // نورمحمد شیخ محمد 27

     پولیس  // موسی رمضان 28

     پولیس  // موسی عبداالحد 29

     پولیس  // حبیب الله میرآقا 30

     پولیس  ګلران محمد عبدالرحیم 31

     پولیس  // عبدالوهاب عبدالواحد 32

     پولیس  شیندند نصیراحمد فقیراحمد 33

     اربکی  فارسی عبدالباقی عبدالستار 34

     اربکی  // عبدالله عصمت الله 35

     اربکی  // رضا افرس 36

     اربکی  // ابراهیم عالءالدین 37

     اربکی  // سعید دوست محمد 38

     اربکی  // محمد طارق موسی 39

     اربکی  // عبدالعزیز نثاراحمد 40

       ګلران ندامحمد محمود 41

کشک  عبدالحلیم عبدل 42

 کهنه

      

       // نوراحمد شیخ احمد 43

       شیندند غوث الدین نورالدین 44

       غریان محمد انور عصمت الله 45

مغال  46        // بهاالدین 

 فاریاب

       بندر عبدالعزیز عبدالجلیل 47

       بندر علی شیر محمد وزیر 48

       بندر ولی محمد نورمحمد 49

       بندر رسول محیب الله 50

       بندر محمد امیرداد 51



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

       بندر سعدیار محمد 52

       بندر محمد حیدر غالم نبی 53

ربند نورالله عبدالغفار 54        

       بندر محمد اکرب مصطفی 55

       بندر بابا ثنامحمد 56

       بندر قاسم محمد معصوم 57

       بندر معاذالله محمد نسیم 58

       بندر مایل محمد داود 59

       بندر عبدالصمد عبدالرحیم 60

       بندر نورمحمد فضل احمد 61

     اربکی  قیصار محمد غوث حفیظ الله 62

ن محمدجا 63      //  // محمد 

     //  // رحیم الدین برهان الدین 64

     //  // عبیدالله عبدالرحیم 65

       خیرب استاطلب خان محمد 66

       // نذیر نجیب الله 67

       // بابه فقیرمحمد 68

       // رازمحمد محمد ګل 69

       // عبدالغفور حسین 70

       جمعه بازار جالل الدین جاملدین 71

       // عیسی ګالب الدین 72

      تخته بند بندر الله داد عبدالرحیم 73

      تخته بند بندر اکرب رسدار 74

      تخته بند بندر محمد خان بابا 75

      تخته بند بندر عبدالغفور مصطفی 76

      تخته بند بندر حسن عبیدالله 77

      تخته بند بندر اعظم نقیب الله 78

حمد خانم اعظم 79       تخته بند بندر 

      تخته بند بندر محمد خان شاه محمد 80

      تخته بند بندر رمضان جمیل 81

      تخته بند بندر عبدالصمد رحمت الله 82

      تخته بند بندر عبدالکریم رفیق 83

      تخته بند بندر ابراهیم رسول 84

      تخته بند بندر عبدالرحمن سعدالله 85

ارعبدالست 86       تخته بند بندر عبدالصمد 

      تخته بند بندر مومن احسان الله 87

     اردو  لوالش مرتضی سادات 88

     امنیت  لوالش عبدالستار جاوید 89



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

     //  لوالش عبدالستار ارسالن 90

     //  لوالش عبدالرازق ضیالحق 91

     اربکی  لوالش نرصالله عبدالله 92

الشلو  نرصالله حفیظ الله 93   //     

     //  لوالش سلیم شاه  عبدالقدوس 94

     //  لوالش محمد عظیم زین الله 95

     //  لوالش سیف الله سعدالله 96

     //  لوالش سید امیر یحیی 97

     امنیت  لوالش عبدالقیوم محمد نعیم 98

     اردو  لوالش حامد امین 99

     //  لوالش نظرمحمد دین محمد 100

     //  لوالش نظرمحمد میراحمد 101

     //  لوالش ابراهیم موسی 102

     //  لوالش مومن محمد ګل 103

     //  لوالش رسور رسدار 104

 بادغیس

     پولیس  دره بوم الله داد بورجان 105

     پولیس  // الله داد ويل جان 106

     پولیس  // فتح خان عبدالحی 107

     پولیس  جوند صیف الله محد آصف 108

د حسینسی 109      پولیس  // ابراهیم 

     پولیس  // رسور محمد انور 110

     پولیس  // عبدالقیوم عبدال 111

     پولیس  // ابراهیم امام 112

     پولیس  // عبدالکریم عبدالله 113

     پولیس  قادس یوسف محمد یونس 114

     پولیس  // عبدالحمید محمد 115

     پولیس  باالمرغاب توری مداد 116

دالحقعب 117    کالشینکوف۱  پولیس  باالمرغاب حبیب الله 

     پولیس  باالمرغاب عبدالله روی ګل 118

     پولیس  باالمرغاب صادق صدیق 119

     پولیس  باالمرغاب نعیم محمد نسیم 120

     پولیس  باالمرغاب احمد علی احمدشاه 121

   کالشینکوف۱  پولیس  باالمرغاب سلطان ایوب 122

نقربا الله وردی 123      پولیس  باالمرغاب 

     پولیس  باالمرغاب عبدالکریم رسدار 124

     پولیس  باالمرغاب اغامحمد محمد عوض 125

   راکت۱  پولیس  باالمرغاب دولت مراد عبدالخالق 126



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

     پولیس  آبکمری ګل احمد عبدالرحیم 127

     پولیس  آبکمری فیض محمد نورمحمد 128

     پولیس  آبکمری جمعه خان فضل حق 129

     پولیس  آبکمری عبدالکریم عبدالرحیم 130

     پولیس  آبکمری امیرمحمد عبدالله 131

     پولیس  آبکمری محمد محمد حسن 132

     پولیس  آبکمری فیض محمد جمعه خان 133

     پولیس  آبکمری محمد رسول عبدالقیوم 134

     پولیس  آبکمری محمد اخرت عبدالوکیل 135

کمریآب سیداحمد محمد رفیق 136      پولیس  

     پولیس  آبکمری محمد اسحاق صدیق الله 137

   کالشینکوف۱  پولیس  باالمرغاب دولت مراد نجیب الله 138

   کالشینکوف۱  پولیس  // غالم سخی غالم رسول 139

     پولیس  // سلطان فخرالدین 140

     پولیس  سنګ آتش جمعه شیرمحمد 141

     پولیس  // خداداد ضیاءالرحمن 142

     پولیس  // سمندر نورالله 143

     پولیس  آبکمری ارباب نذیر 144

     پولیس  سنګ آتش شکر یعقوب 145

     پولیس  مقر عبدالکریم محمد صادق 146

     پولیس  // عبدالطیف وکیل 147

     پولیس  // عبدالرازق سید احمد 148

     پولیس  جوند محمددین ګلبدین 149

     پولیس  // عبدالکریم عبدالستار 150

     پولیس  // امیرشاه عبدالله 151

     پولیس  سنګ آتش محمد عشیم سید نعیم 152

     پولیس  // دین محمد دارمحمد 153

     پولیس  // جمعه نیاز محمد ایاز 154

     پولیس  // شاه پسند فیض الله 155

     پولیس  // ګل بای نجیب الله 156

کشک  لعل محمد موسی 157

 کهنه

     پولیس 

قاسممحمد  158      پولیس  سنګ آتش محمد عثامن 

     پولیس  // امین الله محمود 159

     پولیس  قادس دورمحمد حبیب الله 160

     پولیس  // شاه محمد عبدالعزیز 161

     پولیس  // شاه محمد شاه ولی 162

     پولیس  قادس فیض محمد عیدګل 163



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

     پولیس  // اسامعیل اساریل 164

// فیض الله بصیراحمد 165      پولیس  

     پولیس  // عبدالله حمیدالله 166

     پولیس  // لعل محمد محمد غوث 167

     پولیس  مقر باران سلیامن 168

     پولیس  قادس رحمن ارسالن 169

     پولیس  // کبیر نثاراحمد 170

     پولیس  سنګ آتش عبدالباسط تاج محمد 171

     پولیس  // دین محمد نوراحمد 172

ینغورالد بشیر 173      پولیس  // 

 غور

       پسابند محمود داود 174

       پسابند خدیداد عبداروف 175

       پسابند محمود خدایداد 176

       پسابند محمد هاشم عبدالبصیر 177

       پسابند عبدالبصیر رمضان 178

       پسابند قربان فاروق 179

       پسابند ابراهیم جالل الدین 180

       پسابند عثامن نوشاد 181

       پسابند یارمحمد عبدالصمد 182

       پسابند عبدالرحیم عبدالطیف 183

       پسابند ظریف عبدالولی 184

       پسابند اسحاق غالم 185

       پسابند دادمحمد رمضان 186

       پسابند حاجی ګل سیدمحمد 187

       پسابند رسدار نیازمحمد 188

       پسابند عبدالله حمیدالله 189

داررس  حمزه 190        پسابند 

       پسابند آغاګل محی الدین 191

       پسابند محمد ګل احمد 192

       پسابند عبدالهادی عیدګل 193

       پسابند محمد ګل احمد 194

 رسپل

       مرکز ابول محمد 195

       مرکز نیازمحمد نعمت الله 196

       مرکز غالم رسول محمد عامل 197

       مرکز محمد صدیق زبیح الله 198

       مرکز اسلم محمد جان 199



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

       مرکز محمد خان محمد 200

       مرکز قربان قدرت الله 201

       مرکز میرزا عزیزالله 202

       مرکز خدای داد جمعه خان 203

       مرکز حسن محی الدین 204

       الجهاد عبداالحمد بازمحمد 205

       سنچارک وصال الدین محمد عیسی 206

     پولیس  سنچارک رسول فضل الدین 207

     پولیس  سنجارک غالم محمد فدامحمد 208

     پولیس  // عبدالوهاب حمزه 209

     پولیس  الفتح محمد صویق شکرالله 210

     پولیس  مرکز محمد صالح عبدالسمیع 211

     پولیس  مرکز  محمد نادر 212

     پولیس  مرکز صالح عبدالخالق 213

سپولی  مرکز خوش مراد مراد 214      

     پولیس  مرکز عبدالظاهر روح الله 215

     پولیس  مرکز قربان طال شاه 216

     پولیس  مرکز خوشمراد محمد صادق 217

     پولیس  مرکز خان محمد نجیب الله 218

     پولیس  مرکز الله داد نعمت الله 219

     پولیس  مرکز اسدالله زکی 220

       کوهستانات مهرالدین عبدی خال 221

ب اللهمحی 222        // قاضی 

       البدر محمد  رازمحمد 223

       // محمد شاه عبداالحد 224

       اسفندی امان عطا 225

       // صاحبدل فیض الله 226

       // یارمحمد مراد 227

       رشمها محمدالله قدرت الله 228

       // رحمن قلی ګلبدین 229

       // ایوب دین محمد 230

اتحی دولت بای محمد 231    پیکا۱    

   راکت۱    حیات محمد نبی محمد آصف 232

   کالشینکوف۲    حیات تورباز خیال نیاز 233

       حیات محمد برهان الدین 234

      بلغلی مرکز خیرمحمد محمد جمعه 235

      لغلی مرکز محمد رسول محمد مراد 236

      لغلی مرکز ادغان بسم الله 237



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

      لغلی مرکز تاج الدین زکی 238

      لغلی مرکز قدرت الله وکیل احمد 239

      لغلی مرکز شهاب الدین فدرت الله 240

      لغلی مرکز مجید حسیب الله 241

      لغلی مرکز اکرب عبدالقدیر 242

      لغلی مرکز اکرب تاج محمد 243

      لغلی مرکز رحمت الله معاذالله 244

      لغلی مرکز حسن بای جان 245

      لغلی مرکز  نیک محمد 246

      لغلی مرکز محمد تل نوراحمد 247

      لغلی مرکز حسیب الله ګلبدین 248

       الفتح بهبود شمس الحق 249

       الفتح سلیم شاه عبدالقیوم 250

       الفتح عزت الله حبیب الله 251

       الفتح نورمحمد نارص   252

       الفتح رحیم حیات الله 253

       الفتح فاروق کهنود 254

ن محمدخا 255        الفتح حبیب الله 

       الفتح دیدار ساه شفیق الله 256

       الفتح الله رسان محمد 257

       البدر عبدالوهاب محمد صفا 258

       البدر نورمحمد رمضان 259

       البدر علی خان محمد امین 260

       البدر محمد شاه عبدالله 261

       البدر غوث الدین جمعه خان 262

سخیغالم  263        البدر مبارک 

       البدر مراد خیرالله 264

       البدر موسی رازمحمد 265

       البدر سیدمحمد نورمحمد 266

       البدر باوه محمد داود 267

       البدر محمد خان اکرب 268

       البدر عبدالرحمن بدل بای 269

       البدر اسلم محمد جان 270

       البدر قربان عبدالرحیم 271

یف اللهس 272        الفتح حبیب الله 

       الفتح محمد غوث حبیب الله 273

       الفتح سلطان محمد حبیب الله 274

       الفتح سلطان محمد عبدالخبیر 275



امره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

       الفتح عبدالعزیز محمد رشیف 276

       الفتح محمد عارف عبدالسمیع 277

       الفتح محمد  فضل احمد 278

       الفتح روزی بای عبدالغنی 279

       الفتح سلیم روزی بای 280

       الفتح سلیم موسی 281

       الفتح محمد نظرمحمد 282

       الفتح محمد امرالدین 283

       الفتح عبدالعزیز شفیق 284

       مرکز فیض محمد امان الله 285

       صیاد قلندر عبدالستار 286

       سنچارک غالم ګل محمد 287

       سنچارک غالم عباس 288

       سنچارک غالم موسی 289

       سنچارک خوجه کامل 290

 جوزجان

     اردو  درزاب محمد اکرب صالح الدین 291

     //  // مال ګل بشیر 292

     //  // حسن ګل محمد 293

     //  // قله بای یارمحمد 294

     اربکی  قرقین رشیف اسامعیل 295

     اردو  مردیان عبدالجبار عبدالقیاس 296

یممحمد نع 297      پولیس  منګجیک آقمراد 

     //  منګجیک خلوان عبدالنعیم 298

     //  منګجیک موال حمزه 299

     اربکی  منګجیک رحمن عبدملجید 300

     //  منګجیک عبدارحیم حق بردی 301

     //  منګجیک مراد غالم سخی 302

     پولیس  منګجیک مهدی جمعه 303

     پولیس  منګجیک مراد سخی 304

نمحمد امی 305      پولیس  منګجیک غورګلدی 

     پولیس  منګجیک ابراهیم محمد ظاهر 306

     پولیس  منګجیک رحیم قلی مراد 307

     پولیس  منګجیک یونس یونس 308

     پولیس  منګجیک ابراهیم سلیم 309

     پولیس  منګجیک عبدالرحمن عبدالستار 310

     اربکی  منګجیک الله مراد عبدالستار 311

حمد امینم محمد صدیق 312      اردو  منګجیک 
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     //  منګجیک جوراغه عیسی 313

     //  منګجیک نور ګلدی جمعه سید 314

     اربکی الله برن منګجیک الله برن عبدالحکیم 315

     // الله برن منګجیک چاری ظاهر 316

     // الله برن منګجیک قلج عبدالستار 317

     // الله برن منګجیک سید مراد غایب 318

الله رحمت 319      اردو الله برن منګجیک محمد نظر 

     اربکی الله برن منګجیک خان محمد وزیرمحمد 320

     // الله برن منګجیک عاشور عبدالحمید 321

     // الله برن منګجیک مراد دولت 322

     اربکی  منګجیک سیف قربان 323

     اردو  منګجیک عبدالرشید مراد 324

دوار   منګجیک انه محمد حسن مراد 325      

     اردو  منګجیک محمد بردی نورمحمد 326

     اردو  منګجیک شاه محمود عاشور 327

     اردو  منګجیک چاری انه عزت الله 328

     اردو  منګجیک نظرمحمد غالم حیدر 329

     اردو  منګجیک سیدالرحمن نظر 330

مراد قلج عبدالحمید 331      اردو  منګجیک 

     اردو  منګجیک عابد عبدالقهار 332

     اردو  منګجیک نوبت عبدالشکور 333

     اردو  منګجیک قربان ګل محمد 334

     اردو  منګجیک مامد جمعه مامد قلی 335

     اردو  منګجیک احمد مراد 336

     اردو  منګجیک فیض الله اسدالله 337

     اردو  منګجیک نورالله حبیب الله 338

     اردو  منګجیک ابراهیم عبدالنظر 339

     اردو  منګجیک مراد جمعه مراد 340

     اردو  منګجیک قاسم عبدالقیوم 341

     اردو  منګجیک عوض خدای نظر 342

     اردو  منګجیک قربان حیدر 343

     اردو  منګجیک چاری خدای بردی 344

     اردو  منګجیک الله مراد حق نظر 345

     اردو  منګجیک مرتضی عبدالسالم 346

     اربکی  منګجیک میرنظر فیض الله 347

     //  منګجیک مراد سلیم 348

     //  منګجیک ایشانقلی عوض 349

     //  منګجیک حکیم خیرالله 350
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     اردو  منګجیک احمد نرصالله 351

     اربکی  منګجیک مراد سفرګلدی 352

     //  منګجیک عبدالشکور امین 353

     //  منګجیک افغان عوض 354

     پولیس  منګجیک جمعه مراد عبدالصمد 355

     //  منګجیک ولی نظر داود 356

     //  منګجیک بیک محمد خیرالله 357

     //  منګجیک رجب آنه محمد صالح 358

     اربکی  منګجیک عبدالعزیز دولت مراد 359

     پولیس  منګجیک رحمن جمعه مراد 360

     اربکی  منګجیک محمد قلی یګ مامد 361

     اربکی  منګجیک قربان جور مامد 362

     اربکی  منګجیک نورالدین رساج الدین 363

     اربکی  منګجیک قربان عبدالرشید 364

     اربکی  منګجیک امام نظر مامد نظر 365

     اربکی  منګجیک فنجی انه عبدالرسول 366

     اربکی  منګجیک اق محمد زین الله 367

     پولیس  منګجیک محمداغه عبدالخالق 368

     //  منګجیک ګالب الدین سیف الدین 369

     //  منګجیک موالم عبدالستار 370

     اردو  منګجیک محمد علی محمد نبی 371

     اردو  منګجیک خازن محمد عمر 372

     اردو  منګجیک عبدالحمید بسم الله 373

     اردو  منګجیک بابه نظر عبدالجبار 374

     اردو  منګجیک استان نور 375

     اردو  منګجیک عبدالغفور عبدالشکور 376

     اردو  منګجیک بابه نظر عبدالستار 377

     اردو  منګجیک زملی صفی  378

     اردو  منګجیک خدای نظر مراد 379

     اردو  منګجیک خالق نظر انه نظر 380

     اردو  منګجیک عبدالله قربانعلی 381

     اردو  منګجیک نظر محمد مراد 382

 پکتیکا

383 
 نواب خان

دوست 

 محمد

یوسف 

 خیل
  قومندان میست

پيکا او 

 شنکوفکال
  

    60/06/0446 محيل اردو علیزۍ خیرکوټ موسی خان سمیع الحق 384

    - - - - محمد عامل محمدعفور 385

    - - محمددوست - عبدالعلیم عبدالباري 386
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    - - - - جانک عمرګل 387

    06/06/0446 اربکۍ زواکي اومنه زرین مبارک 388

    - رسحدي شبس خیل اوړممۍ محمدقاسم شابران 389

نخا 390     - - - - میر قامل 

391 
 - عبدالرحیم مامور

برانخیل 

 امینه
- -    

392 

 عبدالقادر

 عبد

 الغغار

    - - جګي وکیل -

393 
 - ګل خان خداميیر

ورسکي 

 امینه
- -    

394 

 محمدبشیر

 سید

 محمد

     عسکر ګديل وازیخواه

     - عشق خیل - نواب حکیم 395

     - واصل خیل - سیدوايل امیدوالی 396

397 

وايلعبدال  سیدوايل 

- 

 

-      

     - برج - زرعون عیدوګل 398

     - جلیل - عبدالحلیم محمد رازق 399

400 
 - برج - رازګل نظیرمحمد

    

     - عشق خیل - امیرمحمد کریم 401

     - محمدخان - امیرشهزاده رسدارويل 402

    60/60/0446 - شنکول - عبدالرحمن ګل الرحمن 403

ولیسپ ملیزو خیرکوټ مدا جانان 404  -    

    06/06/0446 - - - حاجي انور عالوالدین 405

    00/06/0446 - فاهنده خیل - ګالف نورخان 406

    - - سیګاين - مدور عبدالصمد 407

    01/06/0446 - - - مدور جمعه خان 408

    66/06/0446 کامنډو ملیزو - جمعه ګل جنت ګل 409

410 

 اربکي - - عالم رسول عرفان الله

- 

 

   

نعلی خا 411     01/06/0446 اردو خرلنډو - بهاول خان 

412 

 فرهاد

 سیدوايل

 

 وازیخواه

 وصل خیل

 امینه

    - پولیس
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413 

 عبدالقادر سکندر

- 

 

    - - ګدل امینه

    - - ګډيل - سیف الرحمن عبدالقادر 414

415 

 - - عبدالکریم سیدوايل

- 

 

01/06/0446    

    66/06/0446 - مینزي - ګل باران نجیب الله 416

417 

تجال   اوړممي باران خان 

 محمدشاه

 امینه

- 62/06/0446    

418 

 خیرکوټ سید ګل رید ګل

 پایند

 خیل

    62/06/0446 اربکي

419 
 فناګیرو ډیله نورمحمد جان  ګل

اربکي 

 قومندان
60/0/0446    

 لوګر

    00/0/0446 عسکر حصارک مرکز امیرخان محمود 420

    - - - - بسم الله سامل 421

    0/0/0446 اردو راه حوښي - جان محمد اکمل  422

     - دادوخیل ازره محمدافضل غیرت 423

    - - بره چوتره - بدرنک رعیت خان 424

 تحصیل 425

 

 06/0/0446 پولیس جاين خیل - لعل

   

     اردو - - مختار نورالله 426

    66/0/0446 - اکربخیل - نورجان ثناګل  427

 محمدداود 428

 

 00/0/0446 پولیس رسخاب محمدأغه محمدیوسف

   

    02/0/0446 - کتب خیل - جمعه ګل محمدمعروف 429

    00/06/0446 - دهنو - محمدعامل حیات الله 430

غالم  نقیب الله 431

 دستګیر

 62/06/0446 - دیوالک -
   

     - دهنو - محمدعامل حیات الله 432

 زرعون - سیدخان عبدالرحمن 433

 شهر

 - اردو

   

    - - - - سیدخان مهاجر 434

ولګل رس 435     - - - - سیدخان 
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 پکتیا

ځاځي  ریس رسول 436

 اریوب

 عيل

 خیل

 61/0/0446 اردو

   

    00/06/0446 - - - شیرین سیدامین 437

    66/06/0446 پولیس - - نعمت  رسول 438

    2/06/0446  امرخیل - خان افضل عبدالقادر 439

    -  جګ کوټکي - غبال جان اکربي  440

سپولی علی خیل - میرجان عمیر 441  61/0/0446    

    66/06/0446 - - - نعمت  رسول 442

    66/06/0446 - خیرمني - محمدسلیم هاشم خیل 443

    2/06/0446 - نرګس څمکني ناج محمد شاه محمود 444

    - - - - مويس خیل یاري خیل 445

    - - انډوامه سیدکرم امیرشاه زیارت  446

    - اردو کړکین - زرمتي عیدمحمد 447

    - - - - ځاځي زیرمت خان 448

    06/06/0446 - جهاد  میراجان امان الله 449

    - پولیس شیخان - پیرمحمد سیف الله 450

 میاګل  - افرسګل  نعمت ګل 451

 کهول

 62/06/0446 اردو

   

     اردو کړکین - صدام ګل یاروخیل 452

    - - سورخويل  - رسورجان عیدمرجان 453

 خوست

کمني  محمدظاهر 454

 بادشاه

خانهابا صربي  0/06/0446 اردو 
   

    02/06/0446 - طوطاک باک بنیر ګل فدالله 455

    - - - - عبدالنور محمدانور 456

    - - - - عبدالنور ثواب نور 457

    - - - - صاحب نور حافظ نور 458

    00/06/0446 - پهلوان خيل - نورالله مبارزخان 459

    60/06/0446 پوليس طوطاک - وکیل خان احمدظاهر 460

    - - - - عصمت الله عبدالرحمن 461

    60/06/0446 -  - قاسم ګل وايل خان 462

کمني  محمدظاهر 463

 بادشاه

 0/06/0446 اردو اباخانه صربي
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 ننګرهار

464 
 اردو رسباز  شريزاد محمدرحيم وکيل احمد

٧-٤١-

 هـ٤١١١
   

465 
 اردو رسباز توتو شريزاد زرجان عبدالحميد

٧-٤١-

 هـ٤١١١
   

466 
 اردو رسباز ګندومک شريزاد عبدالرحامن محمدرحامن

٧-٤١-

 هـ٤١١١
   

467 
 اردو رسباز ګندومک شريزاد جيالين عرفان

٧-٤١-

 هـ٤١١١
   

468 
 اردو رسباز مرکيخيل شريزاد حسني خيل هجرت

٧-٤١-

 هـ٤١١١
   

469 
 اردو رسباز ګندومک شريزاد مطيع الله نصيب

٧-١١-

 هـ٤١١١
   

فصل  470

 الرحمن
دو رسبازار  چمتله رسخرود دادمحمد  

٤١-٩-

 هـ٤١١١
   

471 
 اردو رسباز چمتله رسخرود نورالله نورالحق

٤١-١-

 هـ٤١١١
   

472 
 اردو رسباز قعله کالن رسخرود شاه محمود رسور

٤١-٤٤-

 هـ٤١١١
   

473 
 اردو رسباز چمتله رسخرود حسني احمد

٤١-٩-

 هـ٤١١١
   

474 
 اردو رسباز چمتله رسخرود شريمحمد رستاج

٤١-٤١-

 هـ٤١١١
   

475 
امنسيدرح  اردو رسباز چمتله رسخرود دادمحمد 

٤١-٤١-

 هـ٤١١١
   

476 
 چمتله رسخرود ظاهر شفيق الله

رسحدي 

 پوليس

٤١-٤١-

 هـ٤١١١
   

477 
 اردو رسباز کږه خوګياڼي سيدامري سيدحکيم

٤١-٤١-

 هـ٤١١١
   

478 
 اردو رسباز وزير ټټنګ خوګياڼي نوراين نورويل

٤١-٤١-

 هـ٤١١١
   

479 
يلنوکړخ خوګياڼي سيداغا عمران  اردورسباز 

٤١-٤٧-

 هـ٤١١١
   

    هـ٤١١١-٤١- اردو رسباز پاس صرب پچرياګام نوراکرب ذاکرالله 480
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481 
 اربکى پاس پچري پچرياګام اغبال جان سيدرسول

٤١-٤١-

 هـ٤١١١
   

 لغامن

    4/06/0446  بديع آبا د مرکز قديم سمند ر 482

      عمرزی مرکز محمد الله محب الله 483

آما نمحمد  نيا ز محمد 484       هرمل مرکز 

      بديع آبا د مرکز لعل  محمد الله رحمت 485

سلطا ن  486

 محمود

سلطا ن 

 محمد

 0/06/0446  کس مرکز
   

سلطا ن  ويل احمد 487

 محمد

   // مرکز
   

    6/06/0446  بديع آبا د مرکز سيد ها شم علينګا ری 488

    66/06/0446  کرنج مرکز عيل احمد عبد الحميد 489

خا نګال ب  490 ګل محمد  

 خا ن

   کرنج مرکز
   

    04/0/0446 امنيت چينچا ر پل الينګا ر مريعثام ن سيد اما ن 491

    60/0/0446 ميل اردو = = انعا م ګل نوا ب الحق 492

    61/0/0446 پوليس پا چ خيل = ويل جان احمد الله 493

    00/06/0446 ميل اردو کلامن = محمد رضا الله نور 494

    00/06/0446  الو خيل = محمد اعظم عبد املقيم 495

    64/06/0446 اربکی ساال ب = محب الله دادالله 496

    04/06/0446 ميل اردو قصبه = عا شق الله شفيع الله 497

    00/06/0446 ميل اردو کلامن = الله نور الله رضا 498

    06/06/0446 ميل اردو سنګره = کټوری وثيق الله 499

هاحمد الل محب الله 500     04/06/0446 = ټينګور = 

    02/06/0446 پوليس سنګر = خري محمد عبد الرازق 501

    64/06/0446 ميل اردو ساو قلعه ټکه = قادر خان عيل خان 502

    04/06/0446 ميل اردو بدګوټ = غا زي ګل جها نزيب 503

     ميل اردو سنګره = محمد اعظم صفت الله 504

      سنګره = شا محمود شريخا ن 505

 بدخشان

    2019/6/5 عسکرکامندو غوری سنگ تیشکان محمد جامل محمد خیال 506

    2019/6/1 اربکی عادی خنکان // حیدر بیک نظر 507

    // // // // خان برکت الله 508

    // // // // نورمحمد عبد االحمد 509
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    // // // // عبدالغفور عبداالحمد 510

    2019/6/4 عسکر عادی آیمچیان درایم عبدالروف عبداالحمد 511

    2019/61 // // // ذیدالله موسی 512

    // اربکی // // عبداملومن عبد الحکیم 513

    /2019/615 // // // عبدالواحد جان محمد 514

    2019/6/2 // // // ده جان ظهرالدین 515

    2019/6/18 عسکر اردو آیمچیان درایم مال تاج محمد صدرالدین 516

د رشیفمحم قدرتالله 517     2019/6/16 ظابط // // 

    2019/6/14 عسکر اردو // // ذیدالله  نقیب الله 518

    2019/615 اربکی سنگ آب کشم شاه نیاز صفر محمد 519

    2019/6/18 // خوروک تگاب سید احمد شکر الله  520

    2019/617 // خنبک باال // محمد رحیم محمد حافظ 521

    144/10/1 // زکآب // عبدالقدیر مجیر  522

    2019/6 اردو گوهر یمگان محمد عیسی عبد البائس  523

    2019/6 // // // آدینه گل احمد 524

    // // فرغامو // محمد حکیم عبدالقدیم 525

    // // سپجمی // سید علی امرالدین 526

    // // جه // نور محمد اکرام الدین 527

 ناحیه  مرکز  عبداملوبین عبدالهادی 528

9 
اردو عسکر  

2019/6/13 
   

 ناحیه مرکز سنگ محمد نجم الله 529

8 
 کمندو

2019/6/5 
   

    2019/6/9 عسکراردو // // غالم رسول انعام الله 530

    2019/6/8 // خجسو از غنجخواه محمد ذاکر فاضل 531

    6/12//2019 // تگابک // عبدالودود عبدالغفور 532
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    ۱۴۴۰/۱۰/۲۲ پولیس دولت زی بغالن مرکزی عبدالجلیل سید رحمن 729

    ˝ پولیس وزیران بغالن مرکزی مومن گل احمد  730

ن مرکزیبغال  خیر محمد گلبدین  731     ۱۴۴۰/۱۰/۲۴ پولیس کوچه حسنتال 

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی رحیم  اسامعیل  732

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی همت الله فریدالله  733

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی مومن سیف الله  734

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی جمعه خان خان محمد 735

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس حسنتال بغالن مرکزی عبدالقادر عبدالولی  736

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی خیر محمد جمعه دین  737

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی امیر محمد  علی محمد  738

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی ظاهر رازمحمد 739

    ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی عبدالرحمن احمد یوسف 740

الرحمنعبد عبدالغفور 741     ˝ پولیس حسنتال بغالن مرکزی 

742 
 صالح محمد

حاجی 

 سیدمحمد
    ۱۴۴۰/۱۰/۲۸ پولیس منگل بغالن مرکزی

743 
 عبدالقدیر

ارباب 

 امیرمحمد
 پولیس منگل بغالن مرکزی

˝ 
   

    ۱۴۴۰/۱۰/۱ پولیس سورنگ  پلخمری  غالم حرضت  عزیز 744

    ۱۴۴۰/۱۰/۱ پولیس سورنگ  پلخمری  غالم حرضت  گل آغا 745

746 
 نوآباد پلخمری  سالم خیل  هوتک

صاحب منصب 

 پولیس
۱۴۴۰/۱۰/۸    

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۰ اردو ځدران  پلخمری  بسم الله رحمت الله  747

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ اردو کوتل  پلخمری  رحیم الله محمد معروف 748

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس منګل ها  پلخمری  غالم حیدر محمد عارف  749

ی سید عل عبدالوهاب  750     ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس شهاب الدین  پلخمری  

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ اردو عمر خیل  پلخمری  سحرگل  لعل جان  751

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ اردو کټه خیل  پلخمری  امان الله بصیر  752

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ اردو ګل داد خیل  پلخمری  میرا جان نظر گل  753

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۸ اردو چشمه شیر پلخمری  محمد نذیر عبدالغفار 754
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    ۱۴۴۰/۱۰/۱۸ اردو چشمه شیر پلخمری  میراجان شیرجان 755

756 
 شهاب الدین  پلخمری  عبدالسالم  عین الله

صاحب منصب 

 اردو
۱۴۴۰/۱۰/۲۰    

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۰ نظم عامه  شهاب الدین  پلخمری  غالم سخی  جنت الله 757

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ نظم عامه  شهاب الدین  پلخمری  غالم سخی  محمدنبی  758

    ۱۴۴۰/۱۰/۱ اردو  پلول  برکه  رحمت الله  صفت الله  759

    ۱۴۴۰/۱۰/۱ اردو پلول  برکه  جان محمد  عبدالبصیر 760

    ۱۴۴۰/۱۰/۱ اردو پلول  برکه  عبدالرازق حاجی گل  761

    ۱۴۴۰/۱۰/۷ اردو پلول  برکه  عبدالصمد  محمد عوض 762

سپولی پلول  برکه  رحمت الله  فضل احمد  763  ۱۴۴۰/۱۰/۷    

حاجی معراج  764

 الدین
    ۱۴۴۰/۱۰/۱۰ پولیس چپه  برکه  حسن بای

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس مریم چشمه برکه  روزی گل  خال نظر 765

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۰ پولیس مرکز برکه  برکه  گلستان فیض الرحمن 766

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس تاچشمه  برکه  جان تاش دین محمد  767

    ۱۴۴۰/۱۰/۷ پولیس کولوله سنګ  تاله وبرفک   دومن بک اتم بک  768

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۰ اردو دشت لجام تاله وبرفک  محمد امان  فیض محمد 769

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ اردو دشت لجام تاله وبرفک  سلطان علی  اسدالله  770

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ کامندو انګار تاله وبرفک  عبدالرسول نیک قدم  771

ه وبرفک تال محمد عمر اسالم الدین  772     ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس شیرک 

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۷ پولیس ګرداب  تاله وبرفک  محمد وزیر سخی داد 773

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس بورقه دوشی  سید قدم  دولت قدم  774

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس زاروغه دوشی  سجاع خان محمد صابر 775

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس زاروغه دوشی  سجاع خان محمد آصف  776

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۸ پولیس سیلو دوشی  نورآغا عیسا خان  777

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس نوآباد دوشی  جمعه خان محمد خان  778

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس لکڼ خیل  نهرین  عبدالشکور احمد فرید 779

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۰ پولیس اګری  نهرین  محمد وزیر حبیب الله  780

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس اګری  نهرین  خان محمد  عزیز الله 781

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۰ اردو جنگل اغلی  دهنه غوری  عباس غالم حیدر 782

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۲ پولیس جنگل اغلی  دهنه غوری  ابراهیم  میرآغا 783

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۰ پولیس پشه قل  دهنه غوری  عبدالرشید جاوید  784

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس پشه قل  دهنه غوری  حاجی غیاث عبداملنان 785

د دالورسی 786     ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس شلکتو دهنه غوری  سید مظفرشاه 

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس دره توران دهنه غوری  محمد رشیف نرصالله 787

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۱ پولیس دشتک دهنه غوری  محمد میرزا محمدعوض 788

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۷ پولیس صیاد دهنه غوری  قربانعلی  عبداملجید 789

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۴ پولیس چشمه باال جلګه  محمد آغا سیدآغا 790

    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ پولیس نوآباد جلګه  ابراهیم  غالم حرضت  791
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792 
 رحامن علی  محمد میر

دیصالح 

 اندارب
    ۱۴۴۰/۱۰/۱۱ اردو توتک 

    ۱۴۴۰/۱۰/۲۰ پولیس سنګ سیاه  پلحصاراندراب علی خان  رحمت   793

سپولی سنګ سیاه  پلحصاراندراب خدای نظر الله نور  794  ۱۴۴۰/۱۰/۲۱    

 بلخ

بولک۴ اسدالله صدیق الله 795     ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی تیمورک 

بولک۴ سخی نظر شیرولی 796     ۱۱۱۸/۱/۴ ملی اردو ارزنکار 

بولک۴ محمدطاهر میرویس 797     ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی اقتپه 

بولک۴ غالم حیدر عبدالولی 798     ۱۱۱۸/۱/۱ ګارد اقتپه 

بولک۴ وزیرگل فاروق 799 کنش رسیعوا بیست پیکال   ۱۱۱۸/۱/۷    

بولک۴ گل نظر وحید الله 800     ۱۱۱۸/۱/۷ اربکی سبزی کار 

بولک۴ جان محمد ادم خان 801     ۱۱۱۸/۱/۸ اربکی سبزی کار 

بولک۴ عبدالرحمن محمداسحق 802     ۱۱۱۸/۱/۸ اربکی اورناغه 

بولک۴ اغا محمد شاه محمد 803     ۱۱۱۸/۱/۸ اربکی اورناغه 

بولک۴ عبداملجید ضمیر 804 ازانسگت      ۱۱۱۸/۱/۱ پولیس 

سید  سید عثامن 805

 عبدالفتاح

بولک۴  ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی اورناغه 
   

بولک۴ جمعه مراد برات 806     ۱۱۱۸/۱/۱۱ اربکی ارقباطر 

بولک۴ تاج محمد خان محمد 807     ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی خان اباد 

بولک۴ گل نور بسم الله 808     ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی تیمورک 

کبول۴ نورمحمد دولت خان 809     ۱۱۱۸/۱/۱ پولیس علی اباد 

بولک۴ محمدرسول غالم رسول 810     ۱۱۱۸/۱/۲۱ اربکی دیاس 

بولک۴ عبداملجید گل محمد 811     ۱۱۱۸/3/۲۱ اربکی بیست پیکال 

بولک۴ دوست محمد جانان 812     ۱۱۱۸/3/۲۱ اربکی خان اباد 

بولک۴ رشاف الدین عبدالرازق 813     ۱۱۱۸/3/2۲ اربکی دلربجین 

قوماندانلعل  جمشید 814 بولک۴      ۱۱۱۸/3/22 اربکی اورناغه 

بولک۴ ولی جان محمد نبی 815     ۱۱۱۸/3/2۲ اربکی دیاس 

بولک۴ علی محمد نصیراحمد 816     ۱۱۱۸/3/2۲ پولیس گله جوی 

بولک۴ محمدنعیم محمد یاسین 817     ۱۱۱۸/3/2۴ اربکی بیست پیکال 

بولک۴ حبیب الله نجیب الله 818     ۱۱۱۸/3/26 اربکی تیمورک 

بولک۴ حرضت گل شهزاده 819     ۱۱۱۸/3/2۱ پولیس رحمت اباد 

بولک۴ بسم الله حمید 820     ۱۱۱۸/3/2۱ ملی اردو بیست پیکال 

بولک۴ محمدقاسم نجیب الله 821     ۱۱۱۸/3/29 اربکی ایلامن 

بولک۴ فیض محمد محمدجان 822     ۱۱۱۸/3/۲۱ اربکی اقتپه 

بولک۴ محمود سیدرسول 823     ۱۱۱۸/3/3۰ ملی اردو ارزنکار 

    ۱۱۱۸/3/۲ اربکی نورخدا چاهی کامل عبدالحکیم 824

    ۱۱۱۸/3/۷ اربکی طاغن اریغ چاهی خدای بیردی صفر 825

    ع۱۱۱۸/3/۱۱ رسحدی نیچکه چاهی ایلی خیر الله 826

    ۱۱۱۸/3/۱۱ ملی اردو طاغن اریغ چاهی سخی داد عبدالوهاب 827
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    ۱۱۱۸/3/۲۱ ملی اردو قلتق چاهی نوری رجب 828

سخی غالم 829     ۱۱۱۸/3/۲۱ اربکی چاهی چاهی گیلدی مراد 

    ۱۱۱۸/3/۲۱ اربکی نورخدا چاهی چاری کمک 830

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ گارد طاغن اریغ چاهی عبدالقادر خدابیر دی 831

    ۱۱۱۸/۱/۱۸ اربکی شمربشت کشنده ارباب قره بای نوری 832

    ۱۱۱۸/3/۱۸ اربکی تپه کشنده قربان قریه دار ریس قدرت 833

یرگل م 834     ۱۱۱۸/3/۱۱ اربکی پشت مزار کشنده حرضت میر 

    ۱۱۱۸/3/۱۰ اربکی قره رسی کشنده صالح الدین محمد رسول 835

قاری عتیق  بیت الله 836

 الله

 ۱۱۱۸/3/۱۷ اربکی چار اولیا کشنده
   

    ۱۱۱۸/3/۸ اربکی شمربشت کشنده قیوم خان قاسم 837

    ۱۱۱۸/3/۱۲ پولیس اریغ باطر شورتپه الله بیردی رحمت الله 838

    ۱۱۱۸/3/۱۲ پولیس چنکر شورتپه بابه نظر عبدالحنان 839

    ۱۱۱۸/3/۱۲ پولیس بزاریغ شورتپه محمد کریم عبدالله 840

    ۱۱۱۸/3/۲۱ اربکی چوباش شورتپه عبدالرحمن عبدالخالق 841

    ۱۱۱۸/3۲۱ اربکی توقی شورتپه خدای بیرن عبدالقدوس 842

بادهاشم آ  دولت آباد ظاهر محمدنسیم 843     ۱۱۱۸/3/۱۱ امنیت 

    ۱۱۱۸/3/۲۱ ملی اردو زادیان دولت آباد ایلقلی محمد داود 844

    ۱۱۱۸/3/۲۸ ملی اردو قره غجله دولت آباد محمد اکرب نورمحمد 845

    ۱۱۱۸/3/۲۸ ملی اردو تلیگگ دولت آباد دین محمد یارمحمد 846

    ۱۱۱۸/3/۲9 اربکی رساسیا دولت آباد محمدخان لعل محمد 847

    ۱۱۱۸/3/1 گارد بوکه بلخ لعل محمد اجمل 848

    ۱۱۱۸/۱/۲ اربکی چقیش بلخ غالسخی امان الله 849

    ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی چقیش بلخ محمد ایوب محمداسلم 850

    ۱۱۱۸/۱/۴ اربکی گداخیل بلخ سلطان  گل ب الدین 851

    ۱۱۱۸/۱/۱ اداری ده بی بی بلخ محمد ابراهیم محمد عظیم  852

نورالله  عطا محمد 853 ښایسته  بلخ 

 میرخیل

 ۱۱۱۸/۱/۷ اربکی
   

    ۱۱۱۸/۱/۸ پولیس نواردزوزان بلخ عبدالوهاب خان محمد 854

    ۱۱۱۸/۱/۱۰ پولیس بوکه بلخ رسول احمد قمرالدین 855

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ اربکی برمزید بلخ محمدالدین میوه گل 856

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ پولیس رسکوت  بلخ محمدخان عبدالبشیر 857

لخب حرضت احمد 858     ۱۱۱۸/۱/۱۸ اربکی بوکه 

    ۱۱۱۸/۱/۱۷ پولیس علم خیل بلخ عبداملطلب عبدالطیف 859

    ۱۱۱۸/۱/۱۷ اربکی زوزان بلخ خان رسول  نوید 860

    ۱۱۱۸/۱/۱۸ گارد زوزان بلخ حرضت گل محمدجابر 861

    ۱۱۱۸/۱/۱۸ ملی اردو غوندان بلخ شیر احمد نور محمد 862

ه سلطان خوج بلخ سيدحسن محمد ولی 863

 ولی

 ۱۱۱۸/۱/۱۱ گارد
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    ۱۱۱۸/۱/۱۱ پولیس داگو بلخ حليم عصمت الله 864

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ پولیس داگو بلخ محمدامین امان الله 865

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ پولیس داگو بلخ امیرمحمد سیالب 866

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ ملی اردو داگو بلخ میاگل صفت الله 867

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ پولیس داگو بلخ دین محمد نصیب الله 868

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ پولیس داگو بلخ امان الله صدام حسین 869

    ۱۱۱۸/۱/۲۰ اربکی شپوله بلخ امیرخان محمدصابر 870

مفادخان  محمد عارف 871     ۱۱۱۸/۱/۲۱ پولیس داگو بلخ 

    ۱۱۱۸/۱/۲۴ پولیس داگو بلخ محمد رحمن امان خان 872

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ پولیس داگو بلخ محمدرحمن نقیب الله 873

اننادرخ 874     ۱۱۱۸/۱/۲۱ پولیس داگو بلخ محمدرحمن 

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ پولیس بهاوالدین بلخ عبدالعزیز حسیب الله 875

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ پولیس بهاوالدین بلخ عبدالعزیز بشیراحمد 876

    ۱۱۱۸/۱/۲۸ ملی اردو مړوندی بلخ محمدابراهیم محمد ظریف 877

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ ملی اردو ورشو بلخ محمد گل عجب خان 878

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ پولیس قرلغ بلخ نوراحمد گل احمد 879

    ۱۱۱۸/۱/۱ پولیس مرکزچمتال چمتال محمد رسول وزیرمحمد 880

    ۱۱۱۸/۱/۲ اربکی مرکزچمتال چمتال مثرالدین هدایت الله 881

    ۱۱۱۸/۱/۲ اربکی جرقلعه چمتال پیداگل محمد ولی 882

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ پولیس عرب مزاری چمتال عصام الدین طوفان 883

    ۱۱۱۸/۱/۲۴ پولیس مرکزچمتال چمتال اغامیر اصیل خان 884

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ اربکی عرب مزاری چمتال امرالدین عیسی خان 885

    ۱۱۱۸۱/۲۴ اربکی قزیلقدوغ الربز صالح محمد محمدداود 886

    ۱۱۱۸/۱/۲۷ اربکی یکرویه الربز صاحب نظر  جامل الدین 887

    ۱۱۱۸/۱/۲۲ اربکی بابه عثامن الربز حقمراد حاجی مراد 888

    ۱۱۱۸/۱/۲۱ اربکی کامشلی الربز عبدالغفور عزت الله 889

    ۱۱۱۸/۱/۲ اربکی کامشلی الربز حاجی اسحق شاه خان 890

    ۱۱۱۸/۱/۲ اربکی کامشلی الربز محمد حلیم شاه 891

    ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی قزیلقدوغ الربز عبدالله نصیر احمد 892

    ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی یکرویه الربز محمدعامل محمد عادل 893

    ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی یکرویه الربز نظرمحمد نوراحمد 894

    ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی عبدالرحیم الربز نورخان عبدالبصیر 895

    ۱۱۱۸/۱/۷ اربکی حیدرعلی الربز محمد امیرشاه خان 896

    ۱۱۱۸/۱/۷ اربکی یکرویه الربز محمدرشیف عبدالحمید 897

یباورچ الربز خیرالدین عبدالطاهر 898     ۱۱۱۸/۱/۸ پولیس 

    ۱۱۱۸/۱/۱ اربکی کورچه الربز فقیرمحمد میراغا 899

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ اربکی ترلی الربز خیرالدین تاج الدین 900

    ۱۱۱۸/۱/۱۸ اربکی ترلی الربز خیرالدین سیدمحمد 901
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    ۱۱۱۸/۱/۱۱ اربکی ترلی الربز جمعه گل عین الدین 902

    ۱۱۱۸/۱/۱۱ اربکی خربوزه خوری الربز بای محمد  عطا محمد 903

    ۱۱۱۸/۱/۲۰ اربکی غرملی الربز شیر محمد غالم محمد 904

    ۱۱۱۸/۱/۲۰ اربکی چقناغ الربز محمدعظیم رسول احد 905

    ۱۱۱۸/۱/۲۰ اربکی خربوزه خوری الربز نواقل عبدالرحمن 906

    ۱۱۱۸/۱/۲۲ اربکی کامشلی الربز عبدالرسول نظرمحمد 907

    ۱۱۱۸/۱/۲۴ اربکی قزیلقدوغ الربز صالح محمد محمدداود 908

    ۱۱۱۸/۱/۲۷ اربکی یکرویه الربز صاحب نظر  جامل الدین 909

 تخار

    2019 / 6 / 1 اردو رحیم آباد ینګی قلعه جوره خان عبدالفتاح 910

حاجی شمس  ینګی قلعه عبدالعزیز محمدصادق 911

 الدین

 2019/ 6 /3 اردو
   

    3/6/2019 اردو توغی ینګی قلعه ګل محمد اخرت محمد 912

    6/2019 /11 اردو جلګه ینګی قلعه غالم سخی  عبدالصمد 913

    6/2019 /21 اربکی هزاره ینګی قلعه مال عبدالقیوم فخرالدین 914

    2019 /6 /22 اردو رحیم آباد ینګی قلعه عبادالله میرالله 915

حاجی  روح الله 916

 عبدالرحمن

 شهرکهنه ینګی قلعه
 اربکی

22/ 6 /2019 
   

میع اللهس 917      6/2019 /24 اردو کلفګان ینګی قلعه محمد رضا 

    6/2019 /25 اردو بوریه باف ینګی قلعه نورعلی عبداملتین 918

    6/2019 /25 اردو تالقانی ینګی قلعه سیف الله قاری اسدالله 919

    6/2019 /25 اربکی جلګه ینګی قلعه محمود جنیدالله 920

یلدیشک ینګی قلعه محمدحکیم جان آغا 921     6/2019 /25 پولیس 

    2019 / 6 / 27 اربکی عبدالنظر بیک ینګی قلعه ګل محمد عبداملعروف  922

    2019/ 6 /27 اربکی  حسن ګذر ینګی قلعه حاجی رضا امرالله 923

    2019 / 6 /31 اربکی بایه وه ینګی قلعه عبدالله محمدالله 924

    2019 /6 /31 اردو مغل ینګی قلعه محمد روزی امرالله 925

    2019 / 6 /6 اردو قل اباد درقد عبدالرحیم عبدالرشید 926

    2019/ 6 /8 اردو بادینګګ درقد محمود شیرآغا 927

عضو مدیر  مرکز شهر درقد عبدالواحد والیت خان 928

 اجرایه

8/ 6/2019 
   

    6/2019 /8 مدیر قریه ها طاهری درقد بایک شاهی ګل  929

    6/2019 /8 اردو قره تپه درقد عبدالرحیم بسم الله 930

    6/2019 /8 اربکی شورعرب درقد بخاری نورعلی 931

    11/6/2019 اردو طاهری درقد الله نور معصوم 932

    15/6/2019 اردو قل اباد درقد قادر حبیب رحیم 933

    2019/ 6 /27 اربکی سوجانی درقد عبدالخالق محمد حکیم 934

    2019 / 6 / 30 اردو مغل درقد دولت مراد حامد 935

    2019 /6 /31 اردو کتکجر درقد سیدمختار حبیب الله 936
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خواجه   صمد معراج الدین 937

 بهاوالدین

 13/6/2019 اردو کتکجر
   

خواجه   فیض الله عین الدین 938

 بهاوالدین

 کتکجر
 اربکی

15/ 6 /2019 
   

خواجه   خدایقل التی بای 939

 بهاوالدین

 شورطوغی
 اربکی

19 / 6 /2019 
   

خواجه   روزی محمد نازیکمیر 940

 بهاوالدین

 کتکجر
 پلیس

23/ 6/ 2019 
   

خواجه   جان محمد رحیم بای 941

 بهاوالدین

 سوجانی
 پلیس

30/ 6/ 2019 
   

خواجه   جمعه خان خیرالدین 942

 بهاوالدین

 کتکجر
 اردو

30/ 6/ 2019 
   

خواجه   عبدالله عبداملجید 943

 بهاوالدین

 هزاره
 اربکی

30/ 6/ 2019 
   

یرعلمش 944 خواجه   عبدالکریم 

 بهاوالدین

 سوجانی
 اردو

30/ 6/ 2019 
   

خواجه   شیرمحمد امیرمحمد 945

 بهاوالدین

 سوجانی
 اردو

30/ 6/ 2019 
   

خواجه  محمد صفر عبدالحفیظ 946

 بهاوالدین

 قیرل دی
 اربکی

30/ 6/ 2019 
   

خواجه  خواجه مراد اسالم الدین 947

 بهاوالدین

 کتکجر
 اربکی

30/ 6/ 2019 
   

خواجه  میرزا عبدالستار 948

 بهاوالدین

 قیرلدی
 اربکی

30/ 6/ 2019 
   

خواجه  محمد الله قمندان فتح الله 949

 بهاوالدین

 قیرلدی
 رسحدی

30/ 6/ 2019 
   

    2019/ 11/6 اربکی متلک جشمه اشکمش محمد نبی مومن  950

    2019 /6 /12 اربکی خوجه چملک اشکمش مرجان سید خبیر 951

 قمندان نقیب  952

 عبدالله خان

 2019 / 6 /13 اربکی ناقیل اشکمش
   

    2019 /6 /14 اربکی ناقیل اشکمش محمد وزیر محمد دین 953

    2019 /6 /27 اربکی ناقیل اشکمش محمد انور  جعفر 954

    2019 /6 /30 اربکی ناقیل اشکمش خیرمحمد حبیب 955

    31/6/2019 اربکی چفت اشکمش محمد علی غالم نبی 956

الدین برهان 957     8/6/2019 رسحدی قروق سای دشت قلعه حبیب الله 

    8/6/2019 رسحدی بندر دشت قلعه حاجی حسین عزیز الله 958

    8/6/2019 اردو دونګ دشت قلعه حبیب الله عصمت الله 959

    8/6/2019 اردو بندر دشت قلعه محمد عظیم ابراهیم 960

    2019 /6 /19 اردو عرب کاکل دشت قلعه ګل مراد عبدالفتاح  961

    2019 /6 /19 اردو غاز تپه دشت قلعه خیرالدین جانان الدین 962

    2019 /6 /19 اردو غازتیپه دشت قلعه شفیق الله کریم الله 963
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    2019 /6 /19 اردو سسکول دشت قلعه محمد نور بسم الله خان 964

    2019 /6 /20 اردو باغ بایان دشت قلعه حامد بای عبداملالک 965

ل الدینجال 966     2019 /6 /20 اردو عرب کاکل دشت قلعه مناز 

    2019 /6 /20 اربکی دونگ دشت قلعه عبدالصمد عبدالواحد 967

    2019 /6 /20 اربکی بادینگگ دشت قلعه امام مراد جمعه جان 968

    2019 /6 /21 اردو  نوآباد دشت قلعه محمد اسلم محمدجان 969

ینگگباد دشت قلعه محمد نادر خیرالله 970     2019 /6 /21 اربکی 

فیض آباد       دشت قلعه عبداملالک عبدالواحد 971     2019/ 6 / 27 ذابت 

    2019 / 6 / 30 اردو تاجیک دشت قلعه محمد طاهر خال الدین 972

    2019 /6 / 30 اربکی پنگانی دشت قلعه بیګ علی محکم تاش 973

    2019 /6 / 30 مالی پنگانی دشت قلعه بیرګین امام الدین 974

    2019 /6 / 30 اربکی پنگانی دشت قلعه حکم بیردی عزیز الله 975

    2019 /6 / 30 اربکی غازتیپه دشت قلعه سیف الرحمن سنت الله 976

    2019 /6 / 30 اربکی تاجیک دشت قلعه محمد رشیف  دولت  977
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